
Lp. Nazwa zbioru

Nazwa                    

Administratora Danych Adres 

i numer regon

Oznaczenie 

przedstawiciela 

administratora danych

Podmiot, któremu 

powierzono 

przetwarzanie danych 

ze zbioru na podstawie 

art. 31 ustawy

Podstawa prawna  

prowadzenia zbioru 

danych

Cel przetwarzania 
Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane 
Zakres danych 

 Sposób 

zbierania 

danych 

Sposób udostępniania 

danych 

 Oznaczenie 

odbiorcy danych 

1
Monitoring 

wizyjny

ZZOZ w Wadowicach ul. 

Karmelicka 5 Regon 000306466
Nie Nie dotyczy

art.. 23 ust.1 pkt 5 

Ustawy o ochronie 

danych osobowych z 

29 sierpnia 1997 roku

ochrona obiektu 

osoby znajdujące się w 

obszarach objętych 

monitorngiem

wizerunek
od osób, których 

dotyczą
na wniosek

organy na podstawie 

przepisow prawa 

2
Dziennik 

korespondecji 

ZZOZ w Wadowicach ul. 

Karmelicka 5 Regon 000306467
Nie Nie dotyczy

art.. 23 ust.1 pkt 5 

Ustawy o ochronie 

danych osobowych z 

29 sierpnia 1997 roku

Prowadzenie korespondecji
osoby prowadzące 

korespondencję 
imię i nazwisko adres 

od osób, których 

dotyczą
nie dotyczy nie dotyczy

3 Wolontariusze 
ZZOZ w Wadowicach ul. 

Karmelicka 5 Regon 000306468
Nie Nie dotyczy

art.. 23 ust.1 pkt 1 

Ustawy o ochronie 

danych osobowych z 

29 sierpnia 1997 roku

Realizacja umów wolontariusze

imię i nazwisko, numer 

dowodu, dyplom, 

zaświadczenie, ubezpieczenie 

OC

od osób, których 

dotyczą
nie dotyczy nie dotyczy

4
Świadkowie 

wypadku 

ZZOZ w Wadowicach ul. 

Karmelicka 5 Regon 000306469
Nie Nie dotyczy

Rozporządzenie RM 

z dnia 1 lipca 2009 w 

sprawie ustalania 

okoliczności i 

przyczyn wypadków 

przy pracy 

prowadzenie dokumentacji 

BHP

świadkowie nie będący 

pracownikami 

imię i nazwisko, pesel, 

dowód osobisty, miejsce 

urodzenia 

od osób, których 

dotyczą
nie dotyczy nie dotyczy

5
Zamówienia 

publiczne

ZZOZ w Wadowicach ul. 

Karmelicka 5 Regon 000306468
Nie Nie dotyczy

art.. 23 ust.1 pkt. 5 

Ustawy o ochronie 

danych osobowych z 

29 sierpnia 1997 

roku, Ustawa o 

zamówieniach 

publicznych 

Realizacja umów
pracownicy wykonawców, 

wykonawcy

imie i nazwisko, okres 

zatrudnienia 
z innych  żródeł nie dotyczy nie dotyczy

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku                                                                                                                                                                           

Rejestr zawiera zbiory danych osobowych z wyjątkiem zbiorów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy   Rejestr prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji 


